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Fakta
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Fastighetsmäklare

08‑641 10 00
070‑316 25 20
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Beteckning

lerkila 1:68
djurö, Möja och nämdö församling 
Värmdö kommun

Adress

Runmarö Storholmen 129
130 38 Runmarö Storholmen

koordinAter för gPs

latitud n 59.280140096768783
longitud e 18.810472123185193

Pris

2 195 000 kr

storlek

boarea ca 35 m²
2 rum varav 1 sovrum

tomt

6 680 m²

oBjekttyP

Fritidshus



MycKeT TReVligT högT läge på SToRholMen  
uTanFöR RunMaRö på en SToR häRlig  

Mycket trevligt högt läge på Storholmen utanför Runmarö på en stor  
härlig insynsskyddad naturtomt med delvis sjöutsikt (mot Sandhamn) och  
egen brygga. bebyggd med 1‑plans fritidhus ca 35 m², gästhus 10 m²  
samt förråd och utedass. Stavsnäs båttaxi har regulgära turer till  
Storholmen stor del av året. Runmarö som gränsar mot Storholmen är en  
mycket populär ö i skärgården strax utanför Stavsnäs med mycket goda  
båtförbindelser med Waxholmsbolaget året om. det finns  
livsmedelsbutik öppet året om samt restaurang. Mycket natursköna  
omgivningar och ett mycket trevligt boende fritid med skärgården, båt  
och bad inpå knuten men ända goda båtförbindelser året om för pendling.  
ca 15 minuter med egen båt till Sandhamn. TillTRäde efter  
överenskommelse.

FöR peRSonliga ViSningaR kontakta hans Fredblad 070‑3162520













planlöSning
denna lugnt belägna trevliga fastighet på Runmarö  
Storholmen med högt fritt insynsskyddat läge med delvis  
sjöutsikt och egen brygga innehåller följande:

FRiTidShuS ca 35 m²:
SToRSTuga ‑ med furugolv och plats för soffa bord.

allRuM/SoVRuM/KöK ‑ Köksdel/allrum i öppen  
planlösning med matplats och våningssängar. elspis och kyl.  
braskamin.

utanför huset så har man disko och vatten från egen borrad  
brunn (handpump). altan och uteplats. el‑element.

gäSThuS ca 10 m² ‑ med trinett, el och el‑element. liten  
altan vid entrén.

uTedaSS Tc och fristående förråd.

öVRigT: Välvårdat bra skick på Fastigheten. braskamin och  
el‑element.
båtplats och brygga ca 3‑4 minuter från fastigheten. 

SToRleK
boarea ca 35 m².
2 rum varav 1 sovrum.

ToMT
Tomtarea 6 680 m² (friköpt).
brygga med båtplats.

uTeplaTS

byggnad
byggnadstyp: 1 plan byggår: 1959 
Renoveringar: 

byggnadSSäTT
undergrund: Torpargrund. grundmur: . Stomme: Trä.  
bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Tegel. utvändiga  
plåtarbeten: . Fönster: 2‑glasfönster. Ventilation: Självdrag

borrad brunn, enkelt avlopp.

uppVäRMning
direktel och öppen spis.

eKonoMi
pris 2 195 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärde är 1 933 000 kr (fastställt avseende 2015  
år) varav byggnadsvärde 164 000 kr.
Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. Värdeår 1959.  
Skattesats 32.66.

driftkostnaden är ca 7 299 kr/år och fördelas enligt  
följande: uppvärmning 0 kr, försäkring 1 010 kr,  
vatten/avlopp 0 kr, renhållning 2 300 kr, vägavg/snö 0 kr,  
och samfällighet 0 kr.
obs. driftskostnaden kan variera beroende på antal  
familjemedlemmar och boendeform och kan ej fastställas  
säkert i förväg.

panTbReV
5 000 KR

eRbjudande boendeKalKyl
Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.

uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från  
säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om  
omständigheterna ger anledning till detta.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med  
oss för visning. 





öVRigT
budgiVning:
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. detta innebär att alla kan få  
information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri  
prövningsrätt. detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem  
samt för vilket pris säljaren vill sälja. Samtliga som deltar i  
budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren redovisar  
budgivningen och budgivarnas namn.i det fall det kommer in  
bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan  
köpeavtal har undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra  
budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller  
anta budet. FöRSäljning FöRe ViSning: ibland kan ett  
bud inkomma före planerad visning. Mäklaren är skyldig att  
framföra budet till säljaren. Säljaren avgör om de skall  
acceptera budet eller ej. det är att rekommendera, att samma  
dag som visning sker, gå in på hemnet för att försäkra sig om  
att fastigheten finns är till salu. Säljaren avgör om mäklaren, i  
samband med ett bud som läggs före planerad visning, skall  
kontakta övriga spekulanter. Säljaren kan även ge mäklaren  
direktiv att avböja samtliga bud före visning. lagfartskostnad  

utgår med 1,5 % av köpeskillingen + 825 kronor i  
stämpelskatt.(avser fysiskt person). pantbrevskostnad för nya 
pantbrev 2%  
på uttaget belopp. Fastighetsskatt/avgift utgår med 7.812  
kr/år för 2018. uppgifterna i objektbeskrivningen härrör  
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av  
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger  
anledning till detta.



Kjell johanSSon FaSTigheTSbyRå
KjFaST.Se i 08‑641 10 00 i inFo@KjFaST.Se


